
 

 

 

 

 

NYHEDSBREV julen 2019 

 

Sammen er vi stærkere… 

 

…de små landsbysamfund er under pres i disse år på mange områder. Mange flytter til de større byer, 

butikkerne drejer nøglen om og skolerne må også holde for. Hvad der før var et aktivt sted for mange 

generationer, er i dag blevet mere eller mindre affolket.. 

Heldigvis er landsbyklyngerne blevet ”opfundet” og en masse ildsjæle rundt om i landet, arbejder med 

ildhu på at skabe fornyet liv i landsbysamfundene så de ikke uddør. Mange spændende tiltag ser dagens lys 

og er dermed med til at skabe et spændende og aktivt liv for unge som for gamle, som stadig holder fast i at 

det er værd at leve ude på landet. 

Siden vi stiftede foreningen Bedst mod West i maj måned, har vi i bestyrelsen og arbejdsgrupperne haft en 

masse ting i gang. De arbejdsgrupperne har arbejdet ihærdigt på at få lavet nogle tiltag som appellerer til 

alle i klyngen. 

Ungegruppen ”Gul stue” arbejder på at få et ungehus op at stå og i øjeblikket bliver der arbejdet på at få 

lavet en renoveringsplan for den gamle købmandsbutik i Sdr. Bork. Gruppen har designeren Søren Vester 

ind over som idemager og igangsætter og når ungehuset en gang står færdigt, er det meningen det skal 

danne ramme for et aktivt mødested for unge mellem 16 og 23. Senere er det hensigten at tilbyde yngre 

børn en form for ungdomsklub. Allerede nu er ungegruppen i gang med aktiviteter. Den anden fredag i 

måneden inviterer de til komsammen i Fredagscafeen. De mødes forskellige steder i klyngen og hver gang 

kommer der mellem 20 og 30 unge mennesker, hvilket er rigtig godt. Gruppen har købt en campingvogn, 

som skal bruges som en slags reklame for gruppen. De vil stille den op forskellige steder i klyngen i 

forbindelse med arrangementer, dels for at være synlig og dels for at tiltrække endnu flere unge til at være 

en del af fællesskabet. Det er dejligt at møde den ihærdighed og engagement som de unge udviser. De står 

dog ikke alene med det hele. Der er tilknyttet nogle voksne fra bestyrelsen og vi har ansat en konsulent, 

som skal være behjælpelig med at holde tingene på rette kurs samt at hjælpe med at søge penge til diverse 

projekter. På sigt handler det om at få skabt så gode betingelser for de unge, at de en dag vender tilbage 

efter endt uddannelse, at de får lyst til at bosætte sig i området hvor de er vokset op. 

En vigtig ting i et samarbejde er kommunikation. Det er af stor betydning at man får gjort opmærksom på 

hvad der sker i vores område af både stort og småt. Kommunikationsgruppen arbejder målrettet på at få 

vores hjemmeside til at fungere optimalt så den bliver så brugervenlig som muligt. Især den fælles kalender 

er en vigtig del af hjemmesiden og derfor tilbød vi foreningerne og andre interesserede et kursus i at bruge 

kalenderen. Der var stor interesse for dette kursus, hvilket også har betydet, at flere brugere er kommet til 

og får noget lagt ind på hjemmesiden. Bedst mod West har også en Facebook side, men desværre sker der 

ikke så meget på denne side. Hvis I har noget, et arrangement eller lignende, som I gerne vil have udbredt 

noget mere, er det en god ide at bruge vores Facebook side. I er meget velkommen til at henvende jer hvis I 

gerne vil bruge siden, så hjælper vi med at lægge det op. 



Integrationsgruppen arbejder på at få skabt en kontakt mellem de mange udenlandske tilflyttere og os 

lokale. De påtænker at starte en cafe og derigennem at skabe et netværk. Gruppen har bl.a. haft kontakt til 

en gruppe borgere i Ådum, som har en del gode erfaringer med at skabe et netværk for de udlændinge der 

bor i området. Vi håber det lykkes for dem at få skabt en form for kontakt mellem de udlændinge der bor i 

vores område og os, så det ikke bare er dem og os. 

At få etableret en landsbyklynge er et længerevarende projekt. Der har været afsat 18 måneder til 

projektet med hjælp fra en konsulent og da vi nærmede os oktober skulle vi afslutte projektet og stå på 

egne ben. I hele projektperioden har vi haft hjælp fra Malene Thune, som har været vores konsulent. Det 

har været en uvurderlig hjælp at have en konsulent tilknyttet. Ud over at vi har haft en masse gode og 

indholdsrige diskussioner og samtaler, så har Malene været god til at guide os igennem de udfordringer vi 

har stået over for. Foruden Malene, har vi haft et rigtig godt samarbejde med landdistriktskoordinator Lotte 

Finderup fra Ringkøbing-Skjern kommune. Den store videns mængde de to har, har vi profeteret af. Vi har 

været utrolig glade for samarbejdet og herfra skal lyde en stor tak for jeres indsats, den har vi ikke kunnet 

være foruden. 

I efteråret inviterede vi de fire sogneforeningers bestyrelser til en snak om forventninger og udveksling af 

ideer til det fremtidige samarbejde. Det blev et godt møde hvor der kom nogle gode ideer på bordet, som vi 

meget gerne vil arbejde videre med. Der var forslag om en Sognedag, hvor et sogn inviterer de andre sogne 

til en ”ryste-sammen” dag, hvor vi kan lære hinanden bedre at kende. Det arrangerende sogn laver et 

program for dagen, som gerne skal tiltrække en masse, unge som ældre. Det er meningen at ”Sogne-dagen” 

skal gå på skift mellem sognene. 

På mødet blev der snakket om bosætning, da vi gerne vil tiltrække flere til at flytte til vores område.  

Et iværksætterhus stod også på ønskesedlen.  

I bestyrelsen har vi besluttet at invitere formændene fra sogneforeningerne til et nyt møde først i det nye 

år, for at få snakket tingene mere igennem. 

I det kommende år har vi en del på programmet. Klyngen er blevet kontaktet af en projektleder fra 

Ringkøbing-Skjern kommune angående infoskærme til klyngen. Som en del af et energiprojekt, har vi 

mulighed for at få sat infoskærme op forskellige steder i klyngen. Udover forskellige energiinformationer, 

har vi mulighed for at råde over skærmene, så vi ad den vej kan informere jer om de forskellige ting, der 

sker i vores område. Vi regner med at have det på plads i løbet af foråret. 

I bestyrelsen er der et ønske om at etablere en ny arbejdsgruppe som skal handle om erhvervslivet. Et par 

af bestyrelsesmedlemmerne vil i det nye år fremlægge deres tanker og ideer om indholdet af en 

erhvervsgruppe, så I vil høre nærmere, når vi har snakket det igennem og fundet arbejdsgrundlaget for 

gruppen. 

Vi er blevet kontaktet af AD Media Danmark, som har tilbudt at lave en film om klyngen/området. De film 

som firmaet laver, bliver sponsoreret af det lokale erhvervsliv, så vi har ingen udgifter forbundet med 

filmen. Umiddelbart har vi sagt ja da det er en oplagt chance for at promovere vores område. 

Som I kan se ud af ovenstående, så er der gang i en masse ting og det skyldes ikke mindst en utrolig 

engageret og ihærdig bestyrelse som brænder for sagen. 

Skulle nogen få lyst til at være med i arbejdet med at udvikle klyngesamarbejdet er I mere end velkommen 

til at tage del i arbejdet. Der er altid plads til flere i vores arbejdsgrupper. I er også meget velkommen til at 

kontakte bestyrelsen hvis I har gode ideer eller forslag…for sammen er vi stærkere. 

På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for samarbejdet til alle og ønske alle en god jul og et godt nytår. 

Klaus Korsholm 


